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Den digitale agenda for kommunene i Norge er satt



Kilde; difi



Kommune Norge står foran store utfordringer 

• Hver skattebetaler vil i 2060 betale for dobbelt så 

mange eldre mennesker over 67 år som i 2010

• Produktivitetskommisjonen har kommet frem til at 

skatteprosenten kan øke og øke – til den når 65 

prosent i 2060, for å dekke de fremtidige kostnader, 

hvis man ikke gjør andre tiltak.

• Ny organisering, kompetanse og teknologi blir 

verktøy for å utvikle en mer effektiv kommune



Hva mener vi med Digitalisering

Digitalisering er ikke det samme som en Informasjon og 
Kommunikasjons Teknologi (IKT).

IKT legger vekt på teknologi mens digitalisering har fokus på 
hvordan IKT kan forenkle tilgangen til informasjon og 

tjenester. Herigjennom bidra til å tilby tjenester til brukere 
(innbyggere) og at ansatte jobber smartere.



Bakteppe for og fremtidens digitalisering

- Har kommunen kontroll på utviklingen!

• I 1995 ble Internett en kommersielle realitet

• I dag er nettet like viktig som strøm, vann og mat. Avhengigheten for samfunnet og for hver enkelt av oss er enorm

• I 1993 var 300 000 mennesker mobilbrukere i Norge

• I dag 5,7 millioner. På 90-tallet hadde vi en mengde manuelle funksjoner som i dag er avviklet og erstattet med nettbaserte tjenester

• I 1990 var terrorfaren liten

• I dag er den kanskje den største trusselen mot de moderne samfunnene 

• I 1990 var hacking en sjeldenhet

• Nå er ondsinnet hacking blitt en verdensomspennende industri

• På 90-tallet var skylagring av samfunnskritiske data forbeholdt noen få

• I dag lever kritiske data en nomadisk tilværelse

• I 2020 vil millioner av «ting» være koblet på nettet – fra førerløse busser, selvkjørende biler til overvåkningen av elforsyningen

• I 2025 vil politiet indentifisere forbrytere på stedet via ansiktsgjenkjenning sjekket opp mot databaser i sanntid.

• I 2025 vil sanntidsbehandling av enorme datamengder styre det meste av veitrafikken via informasjon fra noder i veien og fra 

oppkoplede kjøretøy. I forhold til veistandard, køer m.m.

• I 2025 vil omsorgsboligene tilby kontinuerlig hjerteovervåkning og analyse via nettet



Kommunene er i endring, hva betyr det!



Digitalisering er en endringsprosess for kommunen

Den tradisjonell kommune Den digitale kommune

Personlig kontakt Selvbetjening

Prosess orientert Bruker orientert

Manuell behandling Automatiserte prosesser

Kostnads fokusert Gevinst og nytte fokusert

Singel kanal (en kommunikasjonskanal pr 

format)

Omnikanal (en kommunikasjonskanal for alle 

format)

Stivbent og fastlåst Endringsdyktig og skalerbar

Oppgaver basert på kontroll Oppgaver basert på tillit

Silobaserte funksjoner uten felles mål Integrerte funksjoner med felles mål
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Kommunene setter seg egne mål



Eksempler på digitaliseringsfaser for kommunen

www.enebakk.k

ommune.no

Eksempel;

Digitalt skjema

Eksternt;

Svar ut/inn

Internt;

Samhandling/ 

dokumendeling

Eksternt;

ebygge søknad

Internt;

Automatiserte 

prosesser

Eksempel;

Når et vedtak 

fattes i 

helse/omsorg 

går det 

automatisk 

bestilling til 

hjelpesentralen, 

NAV og bruker

Fase 1 fase 2 fase 3



Hva betyr dette for enkeltprosessene- ebygg søknad

For de ansatte

Automatisert 

arbeidsprosessen

Fokus på de 
vanskelige 
oppgavene



Hva betyr et digitalt førstevalg

For ledere i kommunen;

For deg som leder innebærer et digitalt førstevalg:

• Du er ambassadør og pådriver for fornying og 

forbedring gjennom digitalisering

• Du driver utvikling gjennom digitalisering

• Du legger til rette for en kultur preget av 

innovasjon, nytenking, prøving og feiling

• Du sørger for at virksomheten sine tjenester og 

arbeidsprosesser tar utgangspunkt i behovet til 

brukarene, også når disse går på tvers av 

forvaltningsgrensene.

• Du vurderer justeringer og forenklinger i både 

internt regelverk, overordnede retningslinjer og 

lover og forskrifter

• Du sørger for at dine tilsette får nødvendige 

digitale kunnskap, ferdigheter og verktøy

For ansatte i kommunen;

• Du sørger for å holde deg 

oppdatert om digitale 

arbeidsverktøy og de  ny 

muligheter det gir som forenkler din 

arbeidshverdag

• Du deler erfaringer, tips og triks 

med kollegaene dine

• Du sier fra hvis systemene og 

tjenestene i virksomheten ikke 

fungerer

• Du er brukerorientert og åpen for 

tilbakemeldinger

Kilde; DIFI (direktoratet for forvaltning og iKT

For innbyggerne;

For deg som innbygger innebærer et digitalt 

førstevalg at:

• Du skal ikke gi informasjon som det 

offentlige allerede har fått

• Trenger det offentlige informasjon fra deg, 

skal du kunne gi det digitalt

• Du trenger ikke søke om noe du har rett til

• Du får svar digitalt

• Du får svar med en gang viss det ikke er 

behov for bruk av skjønn

• Du kan enkelt få vite hva det offentlige vet 

om deg og kven som har sett 

informasjonen.



Digitalisering er ikke en optimalisering, men en  

transformasjon, kan beskrives som 

• En prosess der virksomheten endrer hvordan den 

utfører sine oppgaver, jobber mer effektivt, tilbyr 

bedre tjenester og skaper helt nye tjenester

• Brukerfokus og brukeropplevelsen er kjernen i 

endringen

• Baserer seg på utnyttelse av digital teknologi

• En grunnleggende og omfattende endring, og ikke 

en mindre justering eller optimalisering

• Redesign av virksomheten på alle nivå – folk, 

prosesser, teknologi og styring



Har brukerne (innbyggere, ansatte og næringslivet) rett verktøy
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Snekkeren har fått nye verktøykasse

?
Hvordan ser kommunens verktøykasse ut i 2018



Innbyggerne har forventninger til kommunen

• Tilbyr de tjenestene jeg har behov for, krav på og rett til 

- 24/7

• Tilbyr alle relevante tjenester digitalt 

• Tilpasser tjenestene til mitt behov 

• Gjør det enkelt og intuitivt å finne fram 

• Kommuniserer på et klart språk 

• Gjenbruker opplysninger om meg 

• Tilbyr meg enkel tilgang til alt mitt anliggende med 

kommunen 

• Gir meg reell kontroll på egne data 

• Misbruker ikke informasjon om meg 

• Kunne rettlede meg etter mitt behov



Digitalisering følger innbyggerne fra vugge til 
grav, og verktøy for en mer effektiv kommune



Hvordan komme igang



Digitalisering handler først og fremst om kultur, ledelse, 

utvikling og litt teknologi

IKT 
Infrastruktur

Digitalt
innhold

KunnskapVisjon

Kultur
L
e
d
e
ls

e

Vellykket digitalisering av prosessene

Kennisnet - Four in balance



Hvilke områder må kommunen tenkte på ved en 

digitalisering

Strategi Innbyggere
Energi, 

klimma og 
miljø

Kunnskap 
og 

kompetanse

Smarte
bygg

Helse
Teknologi

og
infrastruktur

Mobilitet Sikkerhet

Tenk helhetlig, del opp i aktiviteter



Hvorfor digitalisere

Effektivisere arbeidsprosesser

Automatisere tjenester

Myndighets krav

Innbyggernes forventninger



Kommunen må tenke helhetlig ved digitalisering

Kilde; Rambøll as



Eksempler på digitaliserings områder



Digitalisering, mobilitet og IoT er sentrale elementer i en 

digital Kommune

Intelligente

bygg

Trafikk, 

transport og 

parkering

Vann og 

avløp
Renovasjon Kart og 

lokalisering 

Oppvekst 

og skole

Byggesak

Sikkerhet og 

beredskap

Lys-

styring

Sak og 

arkiv Helse og 

omsorg

Ting – automatiserte prosesser
Mennesker – arbeids prosesser



Automatiserer av de «tekniske» tjenestene, Internet of Things (IoT)

Eksempler på løsninger som vil automatiseres gjennom IoT;

• Vannforsyningsnett for private husstandene og virksomheter

• Avfallshåndtering til både virksomheter og husstander

• Beredskapsløsninger ved eks. vis ras, flom og brann

• Miljøparametere for offentlige eiendommer

• Veitjenester - for eksempel trafikkbelastning, is og snødekke, hvor er «måkebilen» 

• Bruk og tilgjengelighet på offentlige parkeringsplasser

• Miljøparametere som luftforurensing og vannforurensning

• Infrastruktur med tanke på vanning og eventuelt også tilgjengelig næring

• Telling av antall biler, syklende og gående

• Sensor styrt gatebelysning

• Målinger på kommunalt overvann og spillvannsnett, overvåking av vann nettet



«Alt» vil koples opp, analyseres og automatiseres



Kommunene «ansetter» roboter



Eksempel 0.

-Kunnskap og kompetanse

1. Hjelp og 

inspirasjon til å 

komme i gang

2. forståelse og 

kontroll

3. Unngå frykt 

og barrierer

4. Innføring av 

elæring for alle 

ansatte



Smart kommune,  eksempel-2: Digitalisering av skole og 

oppvekst med mobile lærebrett

Oslo kommune, 
Teglverket skole

Kongsberg kommune, 
Skrim ungdomsskole

• Digitale ferdigheter og utnyttelse
av teknologi i læringsprosessen

• Stadig mer digitalt læringsinnhold

• Læring når som helst, hvor som helst

• Tilpasset og sosial læring 

• Samhandling lærer, elev og foresatte



Skolene innfører Digital læringsarenaer

Bærum kommune’s erfaring 
etter 3 år:

• Elevene mester skriving og 
lesing raskere

• Teknologien i seg selv er bare 
et verktøy, ikke målet

• Det må etableres ny skole- og 
klassekultur

• Pedagogene må tilføres ny 
kompetanse og motivasjon

• Det må skapes engasjement  
og forståelse på tvers 
gjennom lærere, elev og 
foreldre

Kilde; Bente Rafen-Sparby (avd. leder Bekkestua skole)
Anne Lene Hojem (leder av barne og oppvekst utvalget i Bærum kommune)



Det er store forskjeller og forskjellige fokus mellom 

kommunene 



Eksempel 3 - Det kommer nye krav til kommunene;
Digital byggesaksbehandling skal være innført innen 2019



Ny personvernforordning (GDPR) skal 
erstatte dagens personlovgivning 

• GDPR ble vedtatt i 2016
• Forordningen skal være innført i EU/EØS-landene 

seinest 25. mai 2018.
• Den norske lovteksten er under utarbeidelse hos 

Justis- og beredskapsdepartementet.

Datatilsynet oppsummerer konsekvensene av GDPR:
• Alle norske virksomheter får nye plikter.
• Alle skal ha en forståelig personvernerklæring.
• Alle skal vurdere risiko og personvernkonsekvenser.
• Alle skal bygge personvern inn i nye løsninger.
• Mange virksomheter må opprette personvernombud.
• Reglene gjelder også virksomheter utenfor Europa.
• Alle databehandlere får nye plikter.
• Alle bør samarbeide i egne nettverk og følge 

bransjenormer.
• Alle får nye krav til avvikshåndtering.
• Alle må kunne oppfylle borgernes nye rettigheter.



Eksempel 4;

Velferdsteknologi i kommunen



Digitale løsninger betyr at vi  må tenke kommunal 

forvaltning på nye måter



Men også mye bra i kommune Norge



Eksempler på kommunens gevinster, ved digitalisering
- Tilfeldige kommuner

Kvantitative gevinster

• Geodata avd. skal håndtere 12% flere eiendommer med samme 

bemanning i 2021

• Hjemmetjenesten skal håndtere 25% flere brukere med samme 

bemanning i 2025

• 50% færre kjørte km i hjemmetjenesten i 2021

• 30% flere elever i kulturskolen i 2021

• 90% færre brev i 2021 kontra 2016

• Spare tid i direkte kontakt. Gir mer tid med brukerne (mindre 

avbrytelser) for de som jobber i tjenesten, Totalanslag 100% stilling 

for H/O

• Færre telefonhenvendelser/økt selvbetjening

• Redusert saksbehandlertid i teknisk sektor, frigjøre 1 årsverk

• Færre telefon og fysiske henvendelser, mer tid til andre 

arbeidsoppgaver. Mer fornøyde eksterne brukere 

• Korrekt vannmåleravlesning, Raskere/lettere å oppdage avvik. 

Tidsbesparende med fjernavlesning- unngår purringer på manglende 

avlesning.

• 30% lavere strømkostnader  ved bruk av Smarte gatelys i 2021

• AI skal besvare 70% av alle chat, epost og telefonhenvendelser til 

servicetorget – frigjøre 2 ressurser

Kvalitative gevinster

• Møte brukerens forventing til en 24/7/365 forvaltning

• Mindre interne ressurser til veiledning, rådgivning, 90% færre 

henvendelser til kommunens sentralbord og ekspedisjon, frigitt 

tid til å hjelpe de som virkelig trenger det.

• Heve kommunens omdømme med 20% ved 

innbyggerundersøkelser i 2021 ift. 2016

• Kommunen skal ha  25.000 følgere på FB og Instagram

• Generelt høyere kvalitet og raskere i saksbehandling

• Økt trygghet, sikkerhet og selvstendighet for ansatte

• Øke brukeren av selvbetjening fra 20% i 2016 til 90% 

(barnehage, skole, eiendom/tekn.)

• Ansatte har tilgang til egen relevant info, trenger ikke be om å få 

utgitt/tilgang til egn info. Redusere under-rapportering.

• Kommunen skal være mer attraktiv som arbeidsgiver 

• Øke fra 60% til 90% riktig utfylte byggesøknader

• Eklere å bytte programleverandører. Mer universelle filformat

• Dokumentasjon ved uformell kommunikasjon (epost, SMS, chat)

• Høyere kvalitet ved informasjonsinnhenting, utførelse av arbeid 

(feiing, tilsyn),kjøreruter ifbm renovasjon, feiing mm.

Lovpålagte oppgaver

Eksempler på  lovpålagte oppgaver;

• Adresseregister (2015)

• GDPR (2018)

• E-byggesøknad (2019)

• Ny løsning for Offentlig elektronisk postjournal 

(OEP) – eInnsyn (Ved årsskiftet 2017/2018 vil den 

nye løsningen bli satt i produksjon)

• Svar ut/inn

• Digital postkasse til innbyggere (Krav til elektronisk 

meldingsutveksling)

• Forskrift om ny standard i helse og 

omsorgstjenesten (2019)

• NOARK 5 krav

• eSignering (2020)

• Altinn for kommunal sektor

• Nytt folkeregister i 2019

• …………………………………



Kommunene har behov for ett verktøy

som samler innbyggerdialogen

 Toveis kommunikasjonskanal

 Selvbetjening for innbyggeren

 En app som gir innbyggene i kommunen en 
inngangsport til alle digitale tjenester og innhold

 Kommunen er avsender og bestemmer innehold
på app’en

 App’en kan brukes av alle innbyggere –
uavhengig av hvilken mobiloperatør de bruker





Smart Ansatt er….

En tjeneste som skal fornye og forenkle 

arbeidshverdagen til kommunens ansatte

Gjennom å samle relevante tjenester, 

informasjon og dokumenter på en plass

Enkelt tilgengelig fra smarttelefon 

og nettbrett



Kommuner lanserer sikre app’er for ansatte 





Det handler om digitalisering av kommunen

- takk for oppmerksomheten!

Kontakt din Telenor kontakt

eller send e-post til undertegnede

eller til: smart.kommune@telenor.com

Navn: Ivar Sorknes

Epost: ivar.sorknes@telenor.com

Mobil: 90941599

Foredrag: Smart Kommune


